
 
 

 
 

 

Használati útmutató 

 
A használati útmutatóban foglaltak általános jellegűek. 

A gyártó fenntartja a jogot a termék specifikációinak megváltoztatására. 

A használati útmutatóban foglaltak be-nem-tartásából fakadó hibákért a felhasználó vállalja a 

felelősséget. 

 
1, Első használat előtt 

 
1) Ellenőrizze, hogy megfelelő típust kapott-e, illetve minden tartozék meg van-e. 

2) Helyezzen be egy megfelelő SIM kártyát. (micro-SIM) 

Csak kikapcsolt állapotban helyezze a SIM-et a készülékbe! 

A SIM kártyán behelyezés előtt tiltsa le a PIN kérést, ellenkező esetben a készülék 

használhatatlan állapotba kerülhet! 

(A SIM az óra típusától függően egy fedél felnyitásával, vagy a hátlap levételével 

helyezhető be. A hátlap levételekor figyeljen az akkumulátor vezetékeinek 

épségére. A behelyezéskor bekövetkező meghibásodásért a gyártó nem vállalja 

a felelősséget.) 

3) Szükséges a hanghívás és internet (GPRS) lehetőség megléte a SIM kártyához. 

4) Telepítse az SETracker alkalmazást a mobiltelefonjára. 

(QR kód segítségével, vagy manuálisan az Android/iOS alkalmazás áruházból) 

 
2, Termék funkciói 

 
✓ GPS + bázis állomások alapján történő lokalizáció 

✓ Kettős vezérelhetőség (mobil kliens vagy GPRS platform) 

✓ GPRS-en keresztüli valós idejű pozíció lekérés, követés, megfigyelés 

✓ Hang-kommunikáció 

✓ Pulzusmérés 

✓ GPS lábnyom 

✓ Ébresztő óra 

✓ Biztonsági határ létrehozás 

✓ SOS hívás 

✓ Figyelmeztetés az óra levétele esetén 

✓ Alacsony akku feszültségre figyelmeztetés 

✓ Távoli kikapcsolás 



 
 

 
 
 

3, Mobil kliens 

 
3.1. Regisztráció 

 

Regisztráljon egy felhasználói fiókot és az eszközét a képen látható adatok megadásával. 

1.) Az eszköz hátoldalán szereplő ID szám 

2.) Felhasználónév (4-16 karakter között, betűk/számok) 

3.) Becenév megadása (4-16 karakter között, betűk/számok) 

4.) Telefonszám megadása (jelszó visszaállításához) 

5.) Jelszó megadása (6-12 karakter között, betűk/számok) 

6.) Jelszó megerősítése (jelszó a későbbiekben módosítható) 

7.) Nyelv: Magyar; Terület: Európa 

 



 
 

 
 
 

3.2. Felhasználói felület. 
 

A regisztráció befejezése után, lépjen be a felhasználóneve és jelszava segítségével. 

A belépés után a képen látható menü jelenik meg: 

 
 

 
 

 
1) “Chat” - Applikáció és óra közötti hang szolgáltatás 

1.1 - Applikáció -> Óra 

Az applikációval maximum 15 másodperc hosszúságú hangüzenet küldhető az órára, 

melyet az órán az SOS gomb rövid megnyomásával lehet lejátszani. 

1.2 - Óra -> Applikáció 

Bekapcsoló gomb hosszú megnyomásával lehet elkezdeni a maximum 15 

másodperc hosszú üzenet felvételét. a gomb elengedésével az üzenet küldésre 

kerül. 

 
2) “Térkép” - Az óra aktuális helyének megjelenítése. 

 
3) “Egészség” – Lépésszámláló, távolságmérő, stb.. funkciók elérése 

 
4) “Lábnyom” – Korábbi útvonalak megtekintése a térképen 

Beállítható a megtekinteni kívánt nap, illetve időszak. 



 
 

 
 

 

5) “Beállítások” - Az óra paramétereinek beállítása 
 

 
5.1 - “SOS/család szám” 

Megadható három telefonszám az óra vészhívás funkciójához. 

Az SOS gombot megnyomva az óra ezt a három számot hívja felváltva, amíg 

valamelyik nem válaszol. (maximum két ciklusban) 

Csak az 1-es és 2-es mezőbe írt telefonszám lesz hívható az óráról (az 1es, 

2es gombok megnyomásával) ezért célszerű a szülők telefonszámát beírni!! 

5.2 - “Voice Care” 

Az óra egyirányú monitorozása, “lehallgatása”. 

Megadható egy telefonszám, melyet az óra észrevétlenül felhív a funkció 

bekapcsolását követően, így az egyirányú hanghívással minden, az óra körül 

történő esemény hallható lesz. 

5.3 - “Üzemmód” 

Kiválasztható a pozíció küldési idő. 

Normál – 10 percenként 

Teljesítmény – Óránként 

Követés - Percenként 

5.4 - “Ne zavarjanak időszak” 

Beállítható három időintervallum, ami alatt az óra nem hívható. 

5.5 - “SMS értesítések beállításai” 

A gondnok szám megadása után (szülő telefonszáma) beállítható hogy az 



 
 

óra SMS-t küldjön a következők esetén: 

- alacsony akkufeszültség 

- SOS segélykérés 

- óra levétele 

 

5.6 - “Kapcsolatok” 

Az órába rögzíthető 10 ismerős megjelenítése 

5.7 - “Telefonkönyv” 

Az órába 10 ismerős nevét és telefonszámát lehet megadni. 

Csak erről a 10 telefonszámról lehet elérni az órát. Mind hívás, mind SMS 

esetén. 

5.8 - “Értesítés” 

Az időzóna és a nyári időszámítás állítható be. 

5.9 - “Nyomógomb” 

Óra levétel érzékelője és értesítése kapcsolható ki/be. 

5.10 – “LBS” 

Helymeghatározás módjának beállítása. Lehet GPS vagy bázisállomás alapú. 

5.11 – “Távoli leállítás” 

Az óra csak az alkalmazáson keresztül, ezen a menüpontban kapcsolható ki. 

5.12 – “Visszaállítás” 

Alapértelmezett állapot visszaállítása. 

 

6) “Biztonsági zóna” – Ellenőrizni kívánt terület megadása 

A térképen megadható egy zóna határ, melynek átlépésekor (ki/be egyaránt) az óra 

riasztást küld a telefonra. A térképen a zóna középpontját illetve méretét kell megadni. 

(a zóna sugara minimum 500m) 

 
7) “Jutalmak” – Jó viselkedés jutalmat érdemel ☺ 

A jól viselkedő gyermeknek szívecskét lehet adni, mely megjelenik a gyermek óráján. 

 

8) “Értesítések” – Az óra által küldöt értesítések megjelenítése 

 
9) “Riasztás” – Ébresztés beálítása 

 
10) “Óra” – Elveszett óra megtalálása 

A funkció lehetővé teszi az elveszett óra megtalálását hangjelzés segítségével. 

 

11) “Saját” – Felhasználói fiók adatainak megtekintése, módosítása 

11.1 - Személyes adatok módosítása 

11.2 - Eszközök hozzáadása, eltávolítása, név módosítása 

11.3 - Jelszó módosítása 

 

12) “Kezdőlap” – visszatérés a kezdőoldalra bármelyik menüpontból 



 
 

 
 
 

4, Hiba diagnosztizálás 

 
Ha az eszköz nem tud csatlakozni a szervehez és “offline” státuszban van. 

Kérjük ellenőrizze a következőket: 

 
1) Ellenőrizze hogy megfelelően helyezte-e be a SIM kártyát. 

2) Ellenőrizze hogy a SIM kártya aktivált/működőképes-e, illetve engedélyezte-e a GPRS 

adatforgalmat. 

3) Ellenőrizze, nem lett-e megszakítva GPRS szolgáltatás. 

4）Ellenőrizze a hogy a gyártó/szolgáltató által a megfelelő paraméterek kerültek-e beállításra. 

Küldje a következő szöveges üzenetet az óra SIM kártyájára, melyre válaszként az óra elküldi 

a beállított paramétereket: pw, 123456, ts# 

 
 
 


